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A Fazenda Timbós, localizada no Vale da Malhadinha, KM 45 da BR 135 em Formosa do 
Rio Preto, Oeste da Bahia, realiza no próximo dia 20 de março, o 1º Dia de Campo da 
Fazenda Timbós e a apresentação dos animais do 1º Leilão Nelore JMAJ & Convidados 

oriundos da 1ª e 2ª PGP a Pasto  que acontecerá de forma Virtual, no dia 27 de março. 

Ataques da cigarrinhas-das-pastagens 
causam prejuízos aos pecuaristas do 

Oeste da Bahia

Pecuaristas dos mais diver-
sos municípios do Oeste 
da Bahia têm registrados 

ataques de cigarrinhas-das-pasta-
gens em suas propriedades, o que 
vem ocasionando perdas de mas-
sa verde, bem como o aumento 
no custo de produção.

Diretores da Acrioeste participam de Dia de 
Campo sobre Integração Lavoura/Pecuária

Brasil será
autossuficiente 
na produção de 

fertilizantes
Segundo Tereza Cristi-
na, ministra da Agricul-
tura, o Plano Nacional 
de Fertilizantes, que 
será lançado neste mês, 
tem o objetivo de alcan-
çar a autossuficiência 
em 30 anos
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PARCEIROS DA ACRIOESTE

Carne bovina ajuda as pessoas a viver mais 
e melhor, comprova estudo internacional

Por Nabih Amin El Aouar, cardiologista, 
pecuarista e presidente da Associação dos 

Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)

O Brasil é um dos maiores produto-
res e exportadores de carne bovina do 
planeta. Nosso rebanho é de 218 milhões 
de animais, produzimos mais de 9,5 mi-
lhões de toneladas por ano e exportamos 
perto de 2 milhões de toneladas por ano, 
levando essa proteína de alta qualidade 
para mais de 150 países. Adicionalmen-
te, a Embrapa informa que a carne brasi-
leira contribui para a segurança alimen-
tar de cerca de 900 milhões de pessoas 
em todo o mundo. Mesmo assim, essa 
importante cadeia produtiva enfrenta 
problemas de excessiva desinformação, 
o que denigre – injustamente – a carne 
junto aos consumidores.

Essa fake news fica agora mais en-
fraquecida, pois acaba de ser publicado 
estudo realizado pela Universidade de 
Adelaide (Austrália) e diversas institui-
ções europeias de pesquisas, que ajuda 
a mudar a percepção das pessoas em re-
lação à carne bovina. O trabalho cientí-
fico comprova a importância do consu-
mo de carne bovina para a qualidade de 
vida da população mundial. Além disso, 
os pesquisadores fizeram uma constata-
ção importante: estudos anteriores que 
apontaram malefícios do consumo de 
carne vermelha em sua maioria aborda-
ram apenas grupos específicos de deter-
minada região ou país – o que resultou 
em conclusões enganosas.

Como médico cardiologista, contri-
buo para a saúde dos meus pacientes ao 
recomendar o consumo de carne bovi-
na. Há diversos benefícios na ingestão 

dessa excelente proteína animal regu-
larmente. Um deles é a melhoria nas de-
fesas do organismo. A imunidade agra-
dece uma dieta rica em carne.

A pesquisa internacional abrangeu 
consumidores de mais de 170 países, 
abordou a relação do consumo de carne 
com a expectativa de vida e a mortalida-
de infantil. Ela concluiu que o consumo 
adequado de carne, independentemen-
te da situação econômica ou de outros 
fatores externos, tem grande impacto 
positivo na qualidade e na expectativa 
de vida das pessoas. Sim, pessoas que 
comem carne bovina podem viver mais 
e melhor. Os cientistas atribuem esse re-
sultado ao fato de as carnes representa-
rem fontes completas de nutrientes para 
o corpo humano.

O estudo mostra a importância do 
trabalho da Associação dos Criadores 
de Nelore do Brasil em prol da valoriza-
ção da carne bovina, combatendo cam-
panhas negacionistas que tentam macu-
lar a imagem desse alimento saudável e 
essencial para nossa saúde.

A entidade também realiza diver-
sas ações com foco nos produtores, 
motivando-os a usar práticas voltadas 
à produção sustentável e ao bem-estar 
animal, amplamente disseminadas em 
nosso país.

Carne bovina é ótima e tem de fazer 
parte da nossa alimentação. Como mos-
tra o estudo internacional, ela prolonga 
nossa expectativa de vida. Não se trata 
de figura de marketing para defender 
um produto. Quem está dizendo isso 
são especialistas do primeiro mundo 
que analisaram consumidores de todos 
os continentes.
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Ataques da cigarrinhas-das-pastagens causam
prejuízos aos pecuaristas do Oeste da Bahia

Pecuaristas dos mais diver-
sos municípios do Oeste da 
Bahia têm registrados ata-

ques de cigarrinhas-das-pastagens 
em suas propriedades, o que vem 
ocasionando perdas de massa verde, 
bem como o aumento no custo de 
produção.

Esse problema reduz a capacida-
de produtiva da pastagem, compro-
mete a alimentação bovina, gerando 
queda no peso do animal, trazendo 
prejuízos para os pecuaristas, mas 
pode ser controlado com métodos 
químicos ou biológicos.

As cigarrinhas-das-pastagens 
vivem, na fase adulta, na parte aé-
rea dos capins. Suas ninfas, uma 
fase jovem do inseto, ficam sem-
pre protegidas na base das plantas 
por uma espuma branca. Durante 
o período seco os ovos do inseto 
permanecem no solo e com o início 
das chuvas, eclodem. Ataques mais 
severos podem resultar na morte do 
capim e na infestação da área por 
plantas daninhas, o que torna a pas-
tagem degradada.

O ciclo total das cigarrinhas dura 

por volta de 50 dias, o que resulta 
em uma média de três gerações su-
cessivas na época das chuvas. Uma 
espécie maior e mais agressiva, a 
Mahanarva tristis, conhecida em al-
gumas localidades como cigarrinha-
-da-cana, costuma ocorrer no final 
da época chuvosa, período que se 
aproxima em todo o Oeste da Bahia.

De acordo com Walter Cássio, 
representante da Nufarm no Oeste 
da Bahia, os ataques das cigarri-
nhas-das-pastagenns foram gerais 
e causaram grandes perdas para a 
região. “Muitas propriedades vão 
enfrentar problemas na segurança 
alimentar de seus rebanhos em fun-
ção do enfraquecimento das pasta-
gens”, disse Cássio, reforçando que 
as variedades de capins mais ataca-
das são o Andropogon e as diversas 
varietais da Brachiaria, podendo 
ocorrer ataques também em outras 
espécies de capins.

A identificação dos focos iniciais 
do inseto é fundamental para evitar 
a sua proliferação e garantir forra-
gem de qualidade para o gado, mas 
o produtor rural deve atuar de forma 

preventiva. O monitoramento contí-
nuo das áreas ajuda a reduzir a in-
cidência de ataques e auxilia, ainda, 
na escolha do método de controle 
mais adequado.

De acordo com estudos da Em-
brapa, atualmente, há duas formas 
de controle dessa praga. O controle 
biológico, por meio de aplicações 
utilizando o fungo Metarhizium 
anisopliae, disponível em lojas re-
vendedoras de insumos agropecuá-
rios, pode ser realizado com uso de 
pulverizadores costais, tratores ou 
aviões, sem a necessidade de retirar 
os animais da pastagem. Uma das 
principais vantagens desse método 
é que o fungo não prejudica o meio 
ambiente e nem é nocivo à saúde 
humana. Além disso, o fungo pode 
permanecer na pastagem por um 
tempo maior, desde que não haja 
dias ensolarados e secos até o seu 
estabelecimento.

Outra alternativa é o controle 
químico, mas a adoção desse mé-
todo exige a retirada do gado da 
área a ser tratada. É importante 
contar com a ajuda de um técni-
co para calcular a quantidade de 
aplicações e a dosagem adequada 
do inseticida. Dependendo do ní-
vel de infestação e das condições 
climáticas poderão ser necessárias 
duas ou três aplicações do produ-
to durante o período chuvoso. O 
produtor rural deve ficar atento à 
ocorrência de focos mesmo depois 
da primeira aplicação.

A diversificação das pastagens 
com o uso de diferentes tipos de 
capim e o consórcio com legumi-
nosas e puerária são alternativas 
eficientes para reduzir os danos 
causados pela cigarrinha-das-pas-
tagens. Essas plantas, além de não 
serem atacadas pela praga, servem 
de alimento para o gado e evitam 
infestação de ervas daninhas.
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Fazenda Timbós realiza 1º Dia de Campo e apresentação dos animais do
1º Leilão Nelore JMAJ & Convidados oriundos da 1ª e 2ª PGP a Pasto

A Fazenda Timbós, localizada no 
Vale da Malhadinha, KM 45 da BR 
135 em Formosa do Rio Preto, Oeste 
da Bahia, realiza no próximo dia 20 
de março, o 1º Dia de Campo da Fa-
zenda Timbós e a apresentação dos 
animais do 1º Leilão Nelore JMAJ 
& Convidados que acontecerá de 
forma Virtual, no dia 27 de março. 

Formosa do Rio Preto, um dos 
principais municípios da Bahia onde 
o agronegócio é a base de sua eco-
nomia, passa a integrar o calendário 
de Provas de Ganho em Peso a Pasto 
(PGP), chancelada pela Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebuí-
nos (ABCZ).

Com história que remonta ao fi-
nal do século XVII com a chegada 
da Igreja e dos primeiros colonos ao 
rio Preto e rio Grande através de sua 
confluência com o rio São Francis-
co, localizada nos vales férteis da 
Malhadinha, a Fazenda Timbós, de 
propriedade do pecuarista José Ma-
ria de Albuquerque Júnior (Zé Ma-
ria), vinha desenvolvendo a ativi-
dade de recria/engorda e a partir de 

2015 migrou sua atividade para pe-
cuária seletiva do Nelore PO e para 
cria/recria de gado de Corte (nelore 
Cara Limpa) com foco a pasto, bus-
cando desenvolver e ofertar ao mer-
cado uma genética que preserve as 
características da Raça Nelore (On-
gole), que tem por aptidão a mansi-
dão, rusticidade, fertilidade, habili-
dade materna e qualidade de carcaça 
e para tanto mantém dois núcleos de 
criação e melhoramento genético. 
O núcleo de genética de produção, 
utilizando as mais produtivas gené-
ticas do País e o núcleo fechado da 
linhagem baiana (Akasamu-Padhu-
-OM-Suvarna).

No 1º Dia de Campo da Fazenda 
Timbós os participantes terão ao seu 
dispor palestras ministradas por par-
ceiros do evento e será uma excelen-
te oportunidade de conferir in loco a 
qualidade dos 40 touros Nelore PO e 
20 novilhas Nelore PO prenhes que 
serão comercializadas durante o 1º 
Leilão Nelore JMAJ & Convidados

A 1ª e a 2a  Prova de Ganho em 
Peso a Pasto da JMAJ & Convida-

dos teve 294 dias de PGP Recria, in-
cluindo 70 dias de adaptação e 283 
dias de Terminação a Pasto. Os ani-
mais deram entrada na 1ª PGP com 
média de 8,95 meses e 196 kg e na 
2ª PGP com 7,20 meses e 196 kg

Já a saída da 1ª PGP foi com mé-
dia de 18,59 meses e 346 kg e na 2ª 
PGP com 16,85 meses e 330 kg.. Já 
a Terminação  a Pasto os animais 
finalizaram com idade média de 26 
meses e peso médio  de 540 kg.
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Fazenda Timbós realiza 1º Dia de Campo e apresentação dos animais do
1º Leilão Nelore JMAJ & Convidados oriundos da 1ª e 2ª PGP a Pasto

MACHOS:
MELHOR IDP - Índice de Desem-

penho em Peso
GD1 - NEBA 1161
GD2 - TMBA 62

MELHOR IAT - Índice de AVALIA-
ÇÃO DE TIPO (Raça e Funcionalida-
de) -

GD1 - NEBA 1157
GD2 - TMBA 62

MELHOR IDC - índice de desem-
penho em Carcaça (Ultrassonografia de 
Carcaça) -  

GD1 - NEBA 1160
GD2 - NEBA 1171

MELHOR IDAOL450 - índice de 
AOL450 (Ultrassonografia de Carcaça) 
-  

1ª PGP - NEBA 1154
2ª PGP - MVS 1463

MELHOR IDEGS - índice de EGS 
(Ultrassonografia de Carcaça) -  

1ª PGP - NEBA 1160
2ª PGP - MVS 1496

MELHOR IDMarmoreio - índice de 
Marmoreio (Ultrassonografia de Carcaça) 

1ª PGP - NEBA 1152
2ª PGP - BINO A38

MELHOR IDJMAJ - índice Nelore 
JMAJ ( Intra- rebanho) -  

GD1 - NEBA 1157
GD2 - TMBA 62

FÊMEAS:

MELHOR IDP - Índice de Desem-
penho em Peso -

GD1 - TMBO 97

MELHOR IAT - Índice de AVALIA-
ÇÃO DE TIPO (Raçae Funcionalidade) 
-

GD1 - NEBA 1205

MELHOR IDC - índice de desem-
penho em Carcaça (Ultrassonografia de 
Carcaça) -  

GD1 - NEBA 1137

MELHOR IDAOL450 - índice de 
AOL450 (Ultrassonografia de Carcaça) 

-  
1ª PGP - NEBA 1154

MELHOR IDEGS - índice de EGS 
(Ultrassonografia de Carcaça) -  

1ª PGP - NEBA 1160
2a. PGP - MVS 1496

MELHOR IDMarmoreio - índice de 
Marmoreio (Ultrassonografia de Carca-
ça) -  

1ª PGP - NEBA 1152
2ª PGP - BINO A38

MELHOR IDJMAJ - índice Nelore 
JMAJ ( Intra- rebanho) -  

GD1 - NEBA 1157
GD2 - TMBA 62

Destaques da 1a e 2a PGP:

MACHOS

1ª PGP 
CAMPEÃO - BINO 9502
VICE-CAMPEÃO - BINO 9497
3A.COLOCADO - FUT 667

CAMPEÃO LINHAGEM BAIANA 
- NEBA 1157

VICE-CAMPEÃO LINHAGEM 
BAIANA - NEBA 1142

3º COLOCADO LINHAGEM 
BAIANA - NEBA 1161

2ª PGP
CAMPEÃO - BINO 9895
VICE-CAMPEÃO - MVS 1463
3º COLOCADO - MVS 1404

CAMPEÃO LINHAGEM BAIANA 
- NEBA 1210

VICE-CAMPEÃO - NEBA 1171
3º COLOCADO - NEBA 1200

Fêmeas
1ª PGP
CAMPEÃ - TMBO 95
VICE-CAMPEÃ - TMBO 97
3ª COLOCADA - NEBA 1159

Entre os destaques da Fazenda Timbós (JMAJ)
pode-se destacar:
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Segundo José Maria Albuquer-
que Junior, a expectativa é muito boa 
em função da oferta do que temos de 
melhor da safra 2019/20, tanto em 
machos quanto em fêmeas oriundos 
de uma Prova de Ganho em Peso a 
Pasto. “Essa prova reúne diversas 
ferramentas de melhoramento gené-
tico, desde as Deps, Peso, Desem-
penho, Ultrassonografia de Carcaça, 
entre outros, nos quais os animais 
são ranqueados numa realidade do 
Nordeste, do Brasil Central, com 
desempenho a pasto com suplemen-
tação, prontos para expressar todo 
seu potencial genético”, disse o pe-
cuarista, enfatizando que a Fazenda 
Timbós pretende dar seguimento 
nas Provas de Ganho em Peso a Pas-
to, o que ajudará a melhorar ainda 
mais o rebanho regional.

“Esse leilão representa o que 
temos de melhor da safra 2019/20, 
avalizados pela PGP e pelos me-
lhores programas de melhoramento 
genético, onde são avaliados não só 
os animais que ganham mais pesos, 
mas também apresentam no final da 
prova uma melhor conformação de 
carcaça, que impactaram positiva-
mente no bolso do pecuarista”, con-
clui Zé Maria.

🎯 Para você que busca Raça com
Carcaça a linhagem Baiana ja está 
pronta. Além de maternal extraordi-
nário, rusticidade longevidade, por-
te mediano, entrega tourinhos que 
produziram descendentes que trarão 
ao produtor alto rendimento de car-
caça, de desossa, proteção e sabor 
da carne pelo egs, bem como sabor 
e maciez pelo marmoreio e gens de 
maciez.

🎯 A linhagem baiana tem sua
base no OM líder em Egs, no Aka-
samu líder em AOL e no Padhu líder 
no Marmoreio. Sem ultrassonogra-
fia de carcaça e 70 anos o mestre 
Joãozito Andrade, do nelore Trin-
dade já sabia disso empiricamente e 
na prática a partir da sensibilidade 
que tinha com os animais, um dom 
divino, dizem que até entendia a li-
gua do nelore. A ele as nossas maias 
altas honrarias.

🎯 Estudos que envolveram todas
as características (AOL, Marmoreio, 
EGS) dos descentes das principaos 
linhagens, mostrou que o Raçador 
GOLIAS transmite o maior equi-
líbrio entre elas, seguido de perto 

Sobre a LINHAGEM BAIANA
dos descendentes do AKASAMU. 
Quando os nossos mestres Joãozito 
Andrade (Nelore Trindade) e Mi-
guel Vita (Nelore Soraya) utilizaram 
AKASAMU-PADHU formando a 
base Linhagem Baiana equilibrou 
e potencializou ainda mais o nelore 
Baiano. A vinda do Suvarna, através 
do mestre João Roberto Garcez (ne-
lore JRG), trouxe mais desempenho, 
mais egs e mais marmoreio ainda 
dando a forma final ao ótimo gado 
baiano.

🎯 Aqui nossos resultados de US
mostram isso. A linhagem baiana 
possui uma régua de média alta e 
equilibrada de AOL, marmoreio e 
EGS. Pois a limhagem baiana Aka-
samu/Padhu e OM foi lapidada sem 
artificialismo pelos mestres Joaozi-
to Andrade, Miguel Vita e Octávio 
Machado. A natureza é sabia. E a 
interação Genotipo-ambiente usada 
de forma inteligente pelos mestres 
colocou a Linhagem baiana em pa-
tamar superior as outras Linhagens 
no que se refere a méia alta de de ca-
racterísticas de Carcaça (Aol, mar-
moreio e egs..)
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Por adequação da oferta de imunizantes, Mapa determina
inversão do esquema vacinal contra a febre aftosa em Maio

Seguindo determinação do 
Ministério da Agricultu-
ra (Mapa), os pecuaristas 

da Bahia e de todos os estados que 
compõem o Bloco IV, deverão va-
cinar apenas os bovinos e bubalinos 
de zero a 24 meses contra a febre 
aftosa na 1º Etapa de 2022, progra-
mada para o próximo mês de Maio. 
A Agência de Defesa Agropecuá-
ria da Bahia (Adab) foi informada 
do procedimento por meio de OFÍ-
CIO-CIRCULAR Nº 12/2022/DSA/
SDA/MAPA e vai realizar a inversão 
das estratégias de imunização dos 
animais jovens em todo o estado.

Segundo José Neder Moreira Al-
ves, coordenador na Bahia do Pro-
grama Nacional de Vigilância de 
Febre Aftosa, essa nova configura-
ção no calendário de vacinação de-
ve-se a adequação dos Laboratórios 
quanto a nova realidade da retirada 
da vacinação contra a Febre Aftosa 
até o ano de 2026. “Com a mudança 
de status para ‘Livre de Aftosa sem 
Vacinação’, dos sete laboratórios que 
produziam vacinas, apenas três ainda 
continuam envasando o imunizante. 
Em função disso, esses três laborató-
rios estão encontrando dificuldades 
para produzir grandes volumes para 
atender a demanda em determinadas 
etapas de vacinação”, disse José Ne-
der, ressaltando que o Ministério de 
Agricultura, visando salvaguardar o 
quantitativo de doses necessárias nas 
referidas etapas, resolveu promover 
essa inversão de faixa etária. Tradi-
cionalmente nesta primeira etapa que 
se inicia em maio, seriam necessá-
rias 150 milhões de doses para os 11 
estados que compõem o Bloco IV, e 
os laboratório só se comprometem a 
produzir 70 milhões.

José Neder informou ainda que 
para a segunda etapa, que acontece 
em novembro, os laboratório confir-
mam que estão aptos a fornecer as 

150 milhões de doses necessárias para 
imunizar todo o rebanho nacional.

O diretor geral da Adab, Oziel 
Oliveira comentou que diante da 
proximidade da suspensão da vaci-
nação obrigatória contra Febre Afto-
sa na Bahia, como também em todos 
aqueles que compõem o Bloco IV, o 
Estado vai seguir as orientações esta-
belecidas pelo Mapa.

Vale lembrar que a 2.ª etapa, em 
novembro deste ano, será destinada 

a todos a bovídeos de todas as ida-
des. É importante o estabelecimento 
das ações de defesa em conformi-
dade com instâncias superiores e 
demais blocos integrantes do grupo 
para manter os níveis de vigilância 
e sanidade dos rebanhos. Os estados 
que compõem o Bloco IV do Plano 
Estratégico do Programa Nacional 
de Vigilância para Febre Aftosa são, 
BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, RJ, 
SE, SP e TO.

Diretores da Acrioeste participam de Dia de 
Campo sobre Integração Lavoura/Pecuária

O Grupo Stracci, com sede no 
município de São Desidério, 
Oeste da Bahia, realizou no 

último dia 12, na Fazenda Ana Terra, 
o 1º Dia de Campo sobre Integração 
Lavoura/Pecuária (ILP).

Diretores da 
Associação dos 
Criadores de Gado 
do Oeste da Bahia 
(Acrioeste) marca-
ram presença para 
conhecer as inova-
ções tecnológicas 
que têm elevado a 
produtividade por 
meio do uso inteli-
gente dos recursos 

abundantes no cerrado baiano. O 
evento contou com grande números 
de produtores rurais da região, ávidos 
em conhecer na prática, a gestão da 
propriedade, bem como a experiência 
da ILP, responsável pelo aumento da 

produtividade nas 
lavouras de grãos, 
em especial a soja, 
que teve acréscimo 
de 20% no volume 
colhido.

As informções 
agronômicas repas-
sadas nas palestras 
foram elogiadas 
pelos diretores da 
Acrioeste.
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Brasil será autossuficiente na produção de fertilizantes
Segundo Tereza Cristina, ministra da Agricultura, o Plano Nacional de Fertilizantes, que será lan-
çado neste mês, tem o objetivo de alcançar a autossuficiência em 30 anos

A ministra da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, disse nesta segunda-

-feira, 07, que a segurança alimentar é 
uma questão de segurança nacional e 
isso passa pelos fertilizantes, problema 
que ganhou mais destaque com a guer-
ra na Ucrânia, pois a Rússia e a Bielo-
russia, países que estão envolvidos no 
conflito, são os principais fornecedores 
de Potássio e de hidrogenados para o 
Brasil.

Os produtos são dois dos prin-
cipais fertilizantes importados pelo 
Brasil e o país tem uma grande depen-
dência externa de fertilizantes.

“Quando cheguei ao ministério, 
vi esse problema e comecei a traba-
lhar em um plano para resolver esse 
problema. EUA tem 80% de produção 
própria e 20% de importados, a China 
está mais ou menos nesse patamar e o 
Brasil, com essa potência do agro que 
é, tem que chegar nesses patamares 
de mais autossuficiência”, disse a mi-
nistra durante entrevista ao programa 
Sem Censura da TV Brasil, se referin-
do ao Plano Nacional de Fertilizantes, 
que será lançado este mês.

“[Com] esse plano nós podemos 
alcançar a autossuficiência [de ferti-
lizantes] em 30 anos. Agora, é claro, 
que não depende só do governo. O 
governo está fazendo um plano que 
fez junto com nove ministérios, mas 
também junto com a iniciativa priva-
da. Nós precisamos de investidores 
que venham investir na exploração 
desse Potássio, ou na uréia”, disse a 
ministra.

As principais carências do fertili-
zantes no Brasil são de nitrogênio, de 
fósforo e de potássio.

No caso do Potássio, há minas em 
atividade em Sergipe e uma grande ja-
zida na região de Altazes (AM), que, 
segundo a ministra, poderia trazer tra-
quilidade ao país quando começasse a 
ser explorada.

“Hoje exite já um direito minerá-

rio que uma empresa para explorar, 
ela está em fase de licenciamento 
ambiental, é uma série de licencia-
mentos porque nós temos um código 
ambiental e mineral muito rígido faz 
com que isso demore muito mais para 
acontecer”.

A ministra também criticou essa 
rigidez da legislação brasileira.

“Nós temos que ter celeridade 
na aprovação dessas licenças e sa-
ber aquilo que realmente importa e a 

parte da compensação. O Potássio é 
importante para o Brasil, é, então ele 
está em uma região que tem alguns 
problemas de meio ambiente, nós te-
mos que ver a mitigação desses ris-
cos, qual a compensação que pode ser 
feita e saber que isso é um problema 
de segurança nacional. Então a gente 
tem que, em alguns casos, ter essa ex-
cepcionalidade, e essa celeridade para 
que as coisas aconteçam de maneira 
mais célere”, disse Tereza Cristina.

Forte aumento do milho já impacta 
os custos com alimentação animal

Com a saída de volumes signifi-
cativos do grão brasileiro para 
o exterior, os preços internos 

tendem a subir ainda mais, mesmo que 
a guerra entre Rússia e Ucrânia acabe 
em poucos dias.Os ataques da Rússia 
explicam, em parte, a escalada nos pre-
ços do grão, tanto internamente quanto 
no mercado internacional.

A ausência da Ucrânia no mercado 
mundial de milho fez com que mui-
tos consumidores, como Irã, Espanha 
e demais países do Oriente Médio vi-
rassem os seus olhos para o Brasil, que 
tradicionalmente não exporta nada de 
milho no período de março a julho, de-
vido à logística totalmente voltada para 
o escoamento da safra de soja.

A entrada desses compradores no 

mercado brasileiro elevou, e muito, os 
preços internos e está fazendo um ver-
dadeiro estrago no setor.

Anteriormente ao início da guerra 
entre Rússia e Ucrânia, o estoque de 
passagem do milho brasileiro já estava 
muito apertado e a conta da oferta até a 
entrada da safrinha era justíssima.

Agora, com a saída de volumes sig-
nificativos de milho para o exterior, os 
preços do grão tendem a subir ainda 
mais, mesmo que a guerra acabe em 
poucos dias e as cotações internacio-
nais retornem à normalidade. O estra-
go já está feito, só não sabemos ainda o 
tamanho dele, que dependerá do volu-
me exportado nos próximos meses até 
a entrada da safrinha.


